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1. Ankieta konsultacji społecznych

REWITALIZACJA RYNKU W SŁUPCY
Burmistrz Miasta Słupcy ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Słupcy oraz organizacjami działającymi
na terenie miasta Słupcy i zrzeszającymi mieszkańców miasta Słupcy.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii dotyczących projektu koncepcyjnego dla zadania „Rewitalizacja Słupeckiego Rynku”.

Konsultacje rozpoczną się od dnia 12.12.2022 roku i będą trwać do dnia 31.12.2022 roku.

Konsultacje odbywać się będą poprzez podanie w formie wizualnej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta projektu
koncepcyjnego dla zadania „Rewitalizacja Słupeckiego Rynku”.

Opinie należy składać w formie elektronicznej poprzez platformę zamieszczoną na stronie www.miasto.slupca.pl, a także wersji papierowej w
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Słupcy ul. Pułaskiego 21.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: um@miasto.slupca.pl

Opinie zgłaszać mogą jedynie mieszkańcy miasta Słupcy oraz organizacje zrzeszające mieszkańców miasta i prowadzące działalność na
terenie miasta Słupcy.

Prezentacja koncepcji rewitalizacji 

Czas trwania konsultacji

Data rozpoczęcia 12.12.2022 10:26 Data zakończenia 31.12.2022 23:59

Liczba ankiet

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło 106 uczestników.

Do pobrania

Klauzula informacyjna.pdf
Zarządzenie Nr 138.pdf

Zdjęcia

http://www.miasto.slupca.pl/wp-content/uploads/video/krynek.mp4
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/slupca/0184f1da-44b8-418c-be29-b7906d9f1cbb/46a7cc7b-1c71-4d04-836e-e6283c70cfe9/Klauzula%20informacyjna.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/slupca/0184f1da-44b8-418c-be29-b7906d9f1cbb/41a56f2f-f1f4-4d48-bb27-a94d31cba65d/Zarz%C4%85dzenie%20Nr%20138.pdf
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2. Wyniki ze względu na poszczególne obszary i pytania

Jako kto korzysta Pan/Pani z Rynku?:
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. mieszkaniec okolicznych kamienic

2. klient/właściciel okolicznych sklepów i punktów usługowych

3. spacerowicz

4. uczestnik imprez odbywających się na rynku (np. 3 Maja, 11 Listopada, Jarmark Bożonarodzeniowy)

5. inna – proszę podać jaką:

Wykres 1. Jako kto korzysta Pan/Pani z Rynku?:

mieszkaniec okolicznych kamienic 6% (12)

klient/właściciel okolicznych sklepów i punktów usługowych 22% (42)

spacerowicz 40% (76)

uczestnik imprez odbywających się na rynku (np. 3 Maja, 11
Listopada, Jarmark Bożonarodzeniowy)

28% (53)

inna – proszę podać jaką: 3% (5)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 5 do 76 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

klient/właściciel okolicznych
sklepów i punktów usługowych
spacerowicz
uczestnik imprez odbywających się
na rynku (np. 3 Maja, 11 Listopada,
Jarmark Bożonarodzeniowy)

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

mieszkaniec okolicznych kamienic
inna – proszę podać jaką:

Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

Mieszkaniec miasta

Mieszkaniec Słupcy i miłośnik historii miasta.

Organizator i Koordynator imprez miejskich

Po prostu mieszkaniec miasta

Spędzenie wolnego czasu wraz ze znajomymi
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Jaką główną funkcję powinien w Pana/Pani ocenie pełnić Rynek?:
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. reprezentacyjną – miejsce uroczystości, upamiętnienia historii

2. rekreacyjną – miejsce spotkań i spacerów

3. kulturalną – miejsce organizacji wydarzeń, festynów etc.

4. inną – proszę podać jaką:

Wykres 2. Jaką główną funkcję powinien w Pana/Pani ocenie pełnić Rynek?:

reprezentacyjną – miejsce uroczystości, upamiętnienia historii 26% (54)

rekreacyjną – miejsce spotkań i spacerów 41% (85)

kulturalną – miejsce organizacji wydarzeń, festynów etc. 32% (67)

inną – proszę podać jaką: 1% (3)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 3 do 85 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

reprezentacyjną – miejsce
uroczystości, upamiętnienia historii
rekreacyjną – miejsce spotkań i
spacerów
kulturalną – miejsce organizacji
wydarzeń, festynów etc.

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

inną – proszę podać jaką:

Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

Kawiarnie cukiernie

Od organizacji dużych imprez może być stadion. Rynek powinien być wizytówką miasta. Powinien zachować jak najwięcej ze swojego zielonego charakteru.

Strefa usług gastronomicznych
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Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem wody (fontanny) na rynku?:
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. tak

2. nie

Wykres 3. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem wody (fontanny) na rynku?:

tak 76% (81)

nie 24% (25)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 25 do 81
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

tak

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

nie

Czy jest Pan/Pani za iluminacją Rynku i EWENTUALNEJ fontanny (np. podświetlenie w barwy
narodowe z okazji święta niepodległości)?:
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. tak

2. nie

Wykres 4. Czy jest Pan/Pani za iluminacją Rynku i EWENTUALNEJ fontanny (np. podświetlenie w barwy
narodowe z okazji święta niepodległości)?:

tak 83% (88)

nie 17% (18)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 18 do 88
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

tak

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

nie
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Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 1 (zachodnia pierzeja Rynku- okolice sklepu
ROSSMANN) powinno obejmować Pana/Pani zdaniem:
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. wyposażenie w leżaki miejskie

2. wyposażenie w hamaki miejskie

3. ta strefa nie powinna być zagospodarowana w inny niż dotychczas sposób

4. inne - proszę podać jakie:

Wykres 5. Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 1 (zachodnia pierzeja Rynku- okolice sklepu
ROSSMANN) powinno obejmować Pana/Pani zdaniem:

wyposażenie w leżaki miejskie 49% (71)

wyposażenie w hamaki miejskie 28% (41)

ta strefa nie powinna być zagospodarowana w inny niż dotychczas
sposób

17% (25)

inne - proszę podać jakie: 5% (7)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 7 do 71 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

wyposażenie w leżaki miejskie
wyposażenie w hamaki miejskie

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

ta strefa nie powinna być
zagospodarowana w inny niż
dotychczas sposób
inne - proszę podać jakie:

Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

Dużo zieleni

Ławeczki

Ławki takiej konstrukcji by okalały np. Drzewa, a w razie potrzeby można je składać i tworzyłyby miejsca siedzące niby rzędy w kinie

obiekty małej architektury, poidło dla psów i kotów, budki dla jerzyków lub innych gatunków "komarożernych".

Stoły do gry w szachy

Wygodne ławki i dosadzenie drzew np.morwa biała, oraz przeniesienie pomnika pamięci do pozostałych przy małym rondzie.

Zamontowanie leżaków/hamaków ma sens w przypadku, gdy na rynku będzie się coś działo, np. cykliczne małe imprezy kulturalne. Przykładem może być cykl
koncertów z Wrześni, tzw. Piątki z Jazzem.
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Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 2 (południowa pierzeja Rynku - w rejonie
chodnika i zatok postojowych) powinno obejmować Pana/Pani zdaniem:
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. tylko miejsca postojowe, ponieważ są potrzebne w dużej ilości przez cały rok

2. tymczasowe ogródki w sezonie letnim tzw. pop up cafe, miejsca postojowe przez pozostałą część roku

3. inne - proszę podać jakie:

Wykres 6. Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 2 (południowa pierzeja Rynku - w rejonie
chodnika i zatok postojowych) powinno obejmować Pana/Pani zdaniem:

tylko miejsca postojowe, ponieważ są potrzebne w dużej ilości przez
cały rok

16% (17)

tymczasowe ogródki w sezonie letnim tzw. pop up cafe, miejsca
postojowe przez pozostałą część roku

84% (89)

inne - proszę podać jakie: Brak głosów

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 0 do 89 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

tymczasowe ogródki w sezonie
letnim tzw. pop up cafe, miejsca
postojowe przez pozostałą część
roku

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

tylko miejsca postojowe, ponieważ
są potrzebne w dużej ilości przez
cały rok
inne - proszę podać jakie:
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Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 3 (wschodnia pierzeja Rynku) powinno
obejmować Pana/Pani zdaniem:
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. boxy miejskie – miejsce tymczasowych wystaw

2. boxy miejskie – miejsce tymczasowych festynów, np. bożonarodzeniowych

3. ta strefa nie powinna być zagospodarowana w inny niż dotychczas sposób

4. inne - proszę podać jakie:

Wykres 7. Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 3 (wschodnia pierzeja Rynku) powinno
obejmować Pana/Pani zdaniem:

boxy miejskie – miejsce tymczasowych wystaw 19% (20)

boxy miejskie – miejsce tymczasowych festynów, np.
bożonarodzeniowych

71% (75)

ta strefa nie powinna być zagospodarowana w inny niż dotychczas
sposób

9% (10)

inne - proszę podać jakie: 1% (1)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 1 do 75 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

boxy miejskie – miejsce
tymczasowych festynów, np.
bożonarodzeniowych

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

boxy miejskie – miejsce
tymczasowych wystaw
ta strefa nie powinna być
zagospodarowana w inny niż
dotychczas sposób
inne - proszę podać jakie:

Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

Dużo zieleni
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Jakich funkcji lub usług Pana/Pani zdaniem brakuje na Rynku?
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. małej gastronomii, ponieważ przyciągnie turystów i klientów do okolicznych lokali usługowych

2. stref rekreacji typu wydzielone siedziska

3. więcej lokalnych wydarzeń, które ożywiłyby okolicę jak festyny, koncerty czy wydarzenia dla dzieci

4. żadnych, Rynek najlepiej się sprawdza jako oaza zieleni i spokoju

Wykres 8. Jakich funkcji lub usług Pana/Pani zdaniem brakuje na Rynku?

małej gastronomii, ponieważ przyciągnie turystów i klientów do
okolicznych lokali usługowych

40% (79)

stref rekreacji typu wydzielone siedziska 25% (49)

więcej lokalnych wydarzeń, które ożywiłyby okolicę jak festyny,
koncerty czy wydarzenia dla dzieci

27% (54)

żadnych, Rynek najlepiej się sprawdza jako oaza zieleni i spokoju 8% (15)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 15 do 79
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

małej gastronomii, ponieważ
przyciągnie turystów i klientów do
okolicznych lokali usługowych
więcej lokalnych wydarzeń, które
ożywiłyby okolicę jak festyny,
koncerty czy wydarzenia dla dzieci

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

stref rekreacji typu wydzielone
siedziska
żadnych, Rynek najlepiej się
sprawdza jako oaza zieleni i spokoju

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w okolicy Rynku, szczególnie po zmroku?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. tak, to spokojna okolica

2. nie, wolałbym/wolała by Rynek wyposażono w monitoring zewnętrzny oraz oświetlenie które podniosłyby bezpieczeństwo

Wykres 9. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w okolicy Rynku, szczególnie po zmroku?

tak, to spokojna okolica 28% (30)

nie, wolałbym/wolała by Rynek wyposażono w monitoring
zewnętrzny oraz oświetlenie które podniosłyby bezpieczeństwo

72% (76)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 30 do 76
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

nie, wolałbym/wolała by Rynek
wyposażono w monitoring
zewnętrzny oraz oświetlenie które
podniosłyby bezpieczeństwo

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

tak, to spokojna okolica
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Pozostałe uwagi, pomysły na zagospodarowanie Rynku:
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 67

Ważnym elementem jest toaleta miejska, która mogłaby być tak wkomponowana w przestrzeń, że stanowiłaby jednocześnie miejsce ogłoszeń / plakatów z
podświetlaną ścianą solarną, czy zbudowaną ze specjalnych luster jak we Wrocławiu, co powiększałoby przestrzeń. Miejsca wytyczone na rowery. Miejsce na
parkingi można wykorzystać za budynkiem byłej restauracji Grodzisko. Byłoby super, gdyby sam budynek GS był własnością miasta, gdzie na dole w dużych
oknach odbywałyby się zajęcia �tness, karate, aerobic, czy tańca - to przyciągałoby "podglądających", zainteresowanych, a i rodzice oczekujący na dzieci
mogliby posiedzieć w fajnym, klimatycznym miejscu. Powinno być stałe, wyznaczone miejsce na choinkę bożonarodzeniową maszty na �agi. Dużo skrzynek na
prąd wkomponowanych, niewidocznych w przestrzeni miejskiej, a jakże potrzebnych przy organizacji wydarzenia.

Proponuję podczas rewitalizacji Rynku w dogodnym miejscu zamontować wzorem innych miejscowości makietę odlaną z brązu, która by przedstawiała Plac
Wolności, uwzględniając Pomnik, przylegające kamienice. Makieta służyłaby osobą niewidomym wyobrazić sobie Słupecki Rynek.

Zielen, ogrodki + gastro

Więcej ławek

Zadbanie o zieleń,dosadzenie krzewów ozdobnych

Sezonowe ogródki piwne

Jaki sens ma usunięcie 6 drzew, żeby w zasadzie tych samych miejscach posadzić 5 innych? O ile wymianę płyt chodnikowych po obwodzie rynku uważam za
zasadną, to już same alejki na skwerze lepiej pozostawić wysypane żwirem. Dzięki temu zadrzewiony środek rynku zachowa swój w miarę naturalny charakter.

Dużo zieleni, mało betonu

Zwiększenie oświetlenia całego rynku.

Lepsze oświetlenie rynku

Proszę o zostawienie dotychczasowych drzew na rynku, gdyż dają cień i nektar (głównie są to lipy). Słupca ma za mało terenów zielonych, dlatego apeluję o
zostawienie starodrzewu. Korzystne dla zieleni miejskiej byłoby obsadzenie krzewami miejsc porośniętych trawą, aby obszar Rynku był bardziej zaciszny.
Idealnie gdyby trawiaste miejsca zamienione były na "dzikie" łąki kwietne. Nie podoba mi się że trawniki są głównie miejscami do wyprowadzania psów.

Według mnie jako młodego mieszkańca Słupcy najważniejsze jest ożywienie głównego miejsca miasta, bardzo podoba mi się pomysł ogródków oraz strefy
wyposażonej w leżaki. Jestem jak najbardziej za maksymalnie możliwym ograniczeniem przestrzeni przeznaczonej dla ruchu samochodowego w tym
zatoczek.

Lepsze oświetlenie przejść dla pieszych.

Jak najwięcej zieleni

Podstawa to wyposażenie okolic w toalety podczas zakupów z dziećmi jest duży problem

Zadbanie o obecną zieleń

Więcej zieleni

Postawiłabym nie dużą jakaś ramkę gdzie można sobie zdjęcie zrobić napisem Słupca moje miasto lub I  Słupca tak na cały czas. Fajnie ozdobiona nie
koniecznie podświetlona ☺

Jeśli to możliwe proponuje wprowadzić więcej drzew, na samym rynku ale tez na ulicach dochodzących do rynku.

Kawiarnia

Proponuję jak najwięcej zieleni

Fontanna powinna być płaska i o dużej powierzchni (w formie chodnika) , z tryskającymi punktowo źródłami, gdyż może to zwiększyć atrakcyjność rynku
zwłaszcza w sezonie letnim (chłodzące się w niej dzieci). Ponadto nie wiem czy gęstość drzewostanu jaka jest zaprezentowana na wizualizacji nie jest zbyt
gęsta. Hamaki nie koniecznie wydają się dobrą opcją, dużo lepiej sprawdzą się leżaki i ławeczki. Może strefę relaksu również rozbudować o swoistą "pergolę
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rzymską" jednakże zamiast płótna dać poprzeczne belki w niewielkich odstępach rzucające cień. Myślę, że dobrym akcentem może być również ławeczka z
siedzącym Edwardem Fiszerem lub też pianino z ławeczką i postacią Apolinarego Szeluty.

Zimą parking mógłby służyć jako teren pod sztuczne lodowisko.

Więcej zieleni typu wysokie trawy ozdobne , kwiaty hortensje , ławki/leżaki dobrze wypro�lowane w kolorze drewna ( tak jak jest na promenadzie w mieście
Gniezno )wszystko spójne kolorystycznie od ławek po kosze na śmieci. Nie wycinajcie drzew nie róbcie betonozy. Fontanna dobry pomysł, taka by dzieci mogły
pobiegać miedzy tryskaczami -dodatkowa atrakcja.(jak w mieście Kórnik) obok donice z kwiatami .Mala gastronomia i ogródki z kawa i piwem dobrze widziane
.Pozdrawiam

Według mnie atrakcyjności rynku nadałby remont elewacji niektórych kamienic.

Więcej ławek

Zagospodarowanie terenu obecnych blaszanych zabudowań sklepowych (ulica Poznańska).

Dużo zieleni, mało betonu. Ogródki małej gastronomii. Miejsce do posiedzenia i porozmawiania.

Z uwag: nawierzchnia niezależnie czy w postaci kostek, bloków czy płyt bez fazy, dla komfortu rodziców z wózkami, osób na wózkach, rolkarzy, kobiecych
szpilek. Jest też łatwiejsza do odśnieżania.

Rynek powinien tętnic życiem powinno być to miejsce spotkań młodzieży i dorosłych, może też jakie kącik dla małych dzieci. W Słupcy brakuje takich miejsc
żeby można było wyjść posiedzieć wypić kawę itp.

Dużo zieleni , chodników , alejek , oświetlenia Drzew ,traw

Mini plac zabaw dla najmłodszych

W żadnym wypadku nie likwidować zieleni

Utrzymać obecną kon�gurację zieleń vs beton (nie zabetonujcie nam rynku).

Błagam zeby nie był,,betonowy,,

1. Pytanie nr 8 jest nieco sprzeczne, ponieważ moim zdaniem rynek najlepiej sprawdzi się jako oaza zieleni, jednak mała gastronomia i strefa rekreacji świetnie
się razem uzupełniają. 2. Zamontowanie poidełek dla ptaków i czworonogów, ew mała sadzawka (nie fontanna!) 3. Rewitalizacji powinny zostać poddane
kamienice wokół rynku, obecnie panuje tam skrajny chaos 4. Absolutnie nie powinna zostać zniszczona zieleń!

Fontanna owszem na samym środku ale nie tradycyjna tylko taka, po której można chodzić.

Wyeksponowanie dla osób odwiedzających Plac Wolności historycznych elementów rynku. Jeżeli zachowały się stare fundamenty, stary bruk, piwnice po
obiektach nie istniejących, odrestaurować i odkryć je dla mieszkańców (turystów) w formie np. przeszklonej płyty lub innej atrakcyjnej formie.

Kawiarnia restauracja mały bar miejsce na relax ławeczki leżaki strefa letnia
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3. Charakterystyka głosujących

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło i wysłało 106 uczestników.
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4. Dane instytucji

Nazwa instytucji Urząd Miasta w Słupcy

Adres email um@miasto.slupca.pl

Numer telefonu 63 277 27 27

Adres ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca



17/17https://konsultacjejst.pl

Spis wykresów

Wykres 1. Jako kto korzysta Pan/Pani z Rynku?:

Wykres 2. Jaką główną funkcję powinien w Pana/Pani ocenie pełnić Rynek?:

Wykres 3. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem wody (fontanny) na rynku?:

Wykres 4. Czy jest Pan/Pani za iluminacją Rynku i EWENTUALNEJ fontanny (np. podświetlenie w barwy narodowe z okazji
święta niepodległości)?:

Wykres 5. Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 1 (zachodnia pierzeja Rynku- okolice sklepu ROSSMANN)
powinno obejmować Pana/Pani zdaniem:

Wykres 6. Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 2 (południowa pierzeja Rynku - w rejonie chodnika i zatok
postojowych) powinno obejmować Pana/Pani zdaniem:

Wykres 7. Zagospodarowanie strefy konsultacji społecznych nr 3 (wschodnia pierzeja Rynku) powinno obejmować Pana/Pani
zdaniem:

Wykres 8. Jakich funkcji lub usług Pana/Pani zdaniem brakuje na Rynku?

Wykres 9. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w okolicy Rynku, szczególnie po zmroku?


